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 ההרשמה  החלה !!!
 

3rd 
  International  Congress   Apr. 26  -  29 ,  2017 

 

 

במרכז  הכנסים  של    יערך    מרכז  רפואי  זיושל     ילישי  הבינלאומי  השהכנס  האונקולוג
אילן והאגודה למלחמה בסרטן,  -ברהפקולטה לרפואה אונ'   בשיתוף   מלון  בטבע",  -"הגושרים  

 .29.04.2017  -  שבת עד ו   26.04.2017   -  אחה"צ ' ד  מיום
 

   הסרטן  בתחום מולקולאריים  – ביולוגיים  טיפוליםעל   הרצאות ודיונים  במוקד  הכנס
ו בכל תחומי האונקולוגיה,  סקע.   ההרצאות יהקליני לשדה  ועד   מהמעבדה ואימונותרפיה, 

תינתן במה להבעת עמדות מגוונות מניסיונם של ולל אונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה.   גם הפעם כ
 .ובישראלהברית,  באירופה -השורה הראשונה בארצותרופאים ומדענים מ

 
רופאים   , רופאים מומחים ומתמחים  :אנשי רפואה מתחום האונקולוגיהל   פתוח  כנסה

 .חוקרים מהאקדמיה  -כן  -רפואיים,  כמו –קצועות  פארא בקהילה,  אנשי  סיעוד  ובעלי  מ

 

בני משפחותיכם,  דאגנו לרווחתכם ולהנעמת זמנם של    ,מלון  הגושריםבסיוע  
 פרטים  נוספים  מעבר  לדף!!    במלון,  בקיבוץ ובגליל,  ביד רחבה.   -  גם  ילדים

 

כנס  מעניין  לת  מאח ,  זידאןג'מאל  פרופ'    בראשותהועדה  האקדמית,  
 .פעולה  פורה,    בעבודה  השוטפת  ובאירועים –המשך  שיתוף ומוצלח  ו

 
 

 מייל חוזר-לנוחיותכם,  שתי אפשרויות הרשמה:  טופס להדפסה ומשלוח בפקס,  או טופס להעברה באי
 

 תפוצה(.-)רשימת מייל ובווטסאפ -יד ברור,  להכנת תג זיהוי.   עדכונים יועברו באי-כתבנא לציין פרטים ב
 נא ציינו זאת בטופס ההרשמה.  -לקבל מידע שוטף ומעודכן     אם  אין  לכם  עניין

 
 ההרשמה   החלה!!!     אנא,    הקדימו   להעביר   את   הטפסים 

 
 
 
 

 



נבנה על  המלון ilhotel.co-www.hagoshrim.     מלון בטבע"  -"הגושרים  

 שודרגו בשנים האחרונות כל חדרי המלון מים".  -חורבות ארמון החורף של האמיר פעור,  בלב  "ארץ פלגי
      ; WIFIחדרי משפחה וחדרים מותאמים לנכים,  גלריות וסוויטות גן.   בכל המלון  לקס ומעלה:   -רמת דהב

               טיה, מיני מקרר, טלפון, מזגן, ערכת קפה ומייבש שיער. כל החדרים ללא עישון;  בכל חדר טלוויזיה, אמב
 

שמח לארח את משתתפי הכנס ובני משפחותיכם.   במלון אולם להרצאות    מלון בטבע"  -"הגושרים  
האירוח   כנסת. -מליאה,  אולמות למפגשים מקצועיים ומתחם תערוכה מרווח.   המלון כשר ויש בו בית

במהלך היום:  קבלות  חופשי גבוהה וארוחות ערב חגיגיות.   הכנס ילווה בכיבודבוקר ברמה כולל ארוחות 
   באווירה גלילית ואביבית.  -רצה,   מזנון עשיר בצהרים,     והכל  -פנים,  הפסקות קפה,  שתייה

 
 סקירת מחקרים,  חידושים ודרכי טיפול.  סדנאות,  ימים גדושים של הרצאות מדעיות,  4  מצפים לנו

לים  מאורגנים  להכרת  הגליל ברכב  וברגל  טיואורח,  -אותהרצתרבות ו  פעילותנארגן   כמיטב המסורת,
 גם לציוד(. -)הביאו עימכם אופניים, קסדות ולבוש מתאים,  אנו נדאג למסלולים ומפות,  בהרשמה מראש 

 
שחייה,  -בריכת   "קאנטרי הגושרים":שימוש חופשי במתקני    ,תשלום ללא לרשות אורחי המלון,  

 במחיר מיוחד(.   ב"ספא טבע הגושרים")טיפולי גוף    סקווש   אולם ספורט,  חדר כושר,  סאונה, 
 ילדיםהפתעות ל   סיור מודרך בעמק הנהר הנעלם,  גלריה לאומנות,  גן הפסלים,  מרכז קניות.   :בקיבוץו

 שייט קיאקים במסלול אתגרי, פיינטבול, אופניים חשמליים, אטרקציות גליליות :ליםמוז ובנוסף קופונים
 

 סדנאותההרצאות והתיק משתתף,  שבת(,   –' דלילות  )   3  -חדר זוגי    :חבילת  אירוח  מלאה  בכנס
 כל הארוחות,  קבלות פנים,  הפסקות קפה,    ,תערוכהביקורים ב       "הכל  כלול"

 שימוש במתקני המלון,  פעילויות בקיבוץ,  סיורים מודרכיםאירועי הכנס,            
    הצהרים-הצהרים ועד יום שבת אחר-י אחרמיום רביע    26 - 29 04.  2017  

     
 

 מחיר   לחברי   האיגודים   הרפואיים:     
 ₪    1,800.00    -    תתפ/תחבילת   אירוח   מלאה   למש

 

 

ללילה ₪ 600 12מבוגר מעל גיל  :אדם שלישי בחדר  :זוגי  חדרספים  באורחים  נו
 ללילה     ₪ 400  12-2ילד           

 

ללילה     ₪ 1,000  12-2ילדים    2  :חדר ילדים  ,  כולל כל הפעילותהמחיר ללילה
 ללילה     ₪ 1,300  12-2ילדים    3      

 

 מומלץ  להזדרז     ן הרכב משפחתי  ונציע חדר, מחיר.  גלריה, סוויטה, נא לציי  :חדרי משפחה**  
 

 ם.אנו נדאג לחדרים נוספים במלונות מכובדים סמוכיבסיס מקום פנוי, -ההרשמה עלחדרים,  200במלון 
 

 (₪  300  - לסטודנטים)    ₪  400 ארוחות( הרצאות, תערוכה, )מחיר ליום אחד,   : בלבד  בכנס  משתתף
 

 .1.06.2017   התאריך *  כרטיס האשראי יחוייב לא לפני :סתשלום  לכנ  יהסדר
 *  קבלה תישלח,  לאחר החיוב,  לכתובת המצויינת בטופס.

 תועבר לפי בקשתכם. לתשלום -חיוב / דרישה-הודעת  -  מוסד*  
 

אנשינו יעמדו לרשותכם בכל בקשה ועניין הקשורים לארגון ותפעול הכנס,  בהיבט האקדמי,  הטכני 

     DROR.S@ZIV.HEALTH.GOV.ILהמקווה,   באביב הבא עלינו לטובה   י,  מעכשיו ועד להצלחתווהכספ
 

 04-682-8134קס:   פ  04-682-8555;    04-682-8672   טלפון:
 

 מייל חוזר-פס להעברה באיקס,  או טויות הרשמה:  טופס להדפסה ומשלוח פלנוחיותכם,  שתי אפשרו
 

 ההרשמה   החלה!!!     אנא,    הקדימו   להעביר   את   הטפסים 
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